Проєкт «Корисна розмальовка»
завершено!
Ось і добіг кінця проєкт «Корисна розмальовка», що був
реалізований у Боярській міській територіальній громаді силами
ГО «Центр розвитку громад» за підтримки Програми «U-LEAD з
Європою». За проєктом була створена розмальовка «Шлях героїв»,
що покликана послабити психологічні наслідки пандемії COVID-19
у дітей 6-10 років.
«Корисна розмальовка» отримала фінансування в рамках конкурсу
проєктів серед територіальних громад України «Волонтерство в
громаді», що був проведений міжнародною Програмою «U-LEAD з
Європою».
Ініціатор проєкту: Боярська міська рада згідно з Меморандумом
про наміри щодо співпраці у підготовці та впровадженні проєкту
«Корисна розмальовка» від 14.12.2020 р.
Виконавець проєкту: ГО «Центр розвитку громад» (Боярка)
Партнери проєкту:
– Управління освіти і науки Боярської міської ради.
– КП «Боярський інформаційний центр».
–
Києво-Святошинський
центр
соціально-психологічної
реабілітації населення.
Це був масштабний проєкт, який охопив 13 закладів освіти 7-ми
населених пунктів Боярської міської територіальної громади. У
заходах проєкту взяли участь 3443 дітей та 137 дорослих,
зокрема 24 волонтера. Було розроблено, виготовлено і
розповсюджено 4000 розмальовок.
Команда проєкту – це творча група, до якої увійшли голова
правління організації та керівниця проєкту Ольга Доманіна,
художниця Ганна Кшановська, психологиня Надія Величко,
членкиня правління ЦРГ, керівниця інформаційно-аналітичної
служби ЦСПР Марія Кириленко, представниця Боярської міської
ради, співробітник КП «Боярський інформаційний центр» Лідія
Савенко та бухгалтер Наталія Некрилова.
За проєктом було проведено 15 робочих зустрічей творчої групи,

зустрічей із психологами-волонтерами, що працювали на лінії
психологічної підтримки та з волонтерами, що розповсюджували
розмальовку по школах тощо. Творча група розробила концепцію
розмальовки, її персонажів, сюжети малюнків, підписи під ними.
До роботи над малюнками було залучено 3-х маленьких
представників цільової групи – дітей 8-9 років, які оцінювали
доступність малюнків та підписів під ними. Були також
розроблені інформаційні матеріали, які були включені до
розмальовки: а) психологічні поради батькам та б) вікторина
для самоконтролю дітьми рівня отриманих знань та для
спілкування з батьками. Були також розроблені та розповсюджені
супутні інформаційні матеріали:
 Інструкція для психологів з питань надання консультацій в
рамках діяльності лінії психологічної підтримки з питань
психологічних наслідків, викликаних коронавірусною інфекцією
COVID-19.
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розмальовки по закладах освіти, порядку обліку проведених
занять, отримання та передачі списків дітей та фотографій.
 Заняття для дітей 6 – 10 років з використанням розмальовки
«Шлях героїв».
 Методичні рекомендації для педагогів з проведення занять з
використанням розмальовки «Шлях героїв».
Психологиня Надія Величко провела дослідження із заміру
психоемоційного стану та рівня поінформованості дітей щодо
COVID-19 в контрольній групі (один із класів). У дослідженні
взяли 36 учнів 3-Є класу Боярського академічного ліцею
«Гармонія» (педагог – Ольга Красота) м. Боярка. Дослідження
показало, що після роботи з розмальовкою «Шлях героїв» за
фактором «Загальна тривожність та страхи» відбулося зменшення
рівня тривоги у дітей на близько 8% (7, 65%), а зниження
загальної тривожності – майже на 4% (3,96%).
У рамках проєкту було проведено 131 заняття, у яких взяли
участь 3443 дитини: з них – 129 занять в 13 закладах освіти, у
7 населених пунктах, у 135 класах. Ще 2 заняття було проведено
в Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення, у яких взяло участь 15 дітей.

У місті Боярка було проведено 96 занять, до яких було залучено
2711 дітей та 83 вчителі. У селах Боярської ТГ було проведено
33 заняття, у яких взяло участь 717 дітей та 23 вчителі.
Усього в проєкті взяли участь 137 дорослих, у тому числі – 106
учителі та 24 волонтери, з них – 6 волонтери-психолога
чергували на лінії психологічної підтримки, а ще 18 волонтерів
розповсюджували розмальовки та розроблені заняття по школах,
збирали звітну документацію – списки дітей та фото занять.
По закладах освіти було розповсюджено 3770 примірники
розмальовки. З них 3464 отримали на руки діти, 212 – отримали
вчителі (по 2 примірники). Ще 94 примірники були передані
шкільним психологам для використання у майбутній
індивідуальній та груповій роботі з особливо тривожними дітьми
іншого віку. Через те, що під час тендеру виникла можливість
надрукувати додатковий наклад розмальовки, 230 примірники було
передано психологам Києво-Святошинського ЦСПР, психологу
Київської обласної дитячої лікарні (Боярка) для індивідуальних
та групових робіт, а також у Боярський краєзнавчий музей для
розміщення в фондах музею та для використання під час занять з
дітьми, які приходять разом із батьками до музею.
Постійно відбувалося інформування про хід реалізації проєкту.
Загалом було здійснено 39 публікацій, з них – 15 на офіційному
сайті організації та на сайті БМР, 23 публікації у соціальній
мережі Фейсбук на офіційних сторінках ГО «Центр розвитку
громад» та партнерів, а ще – в масових групах Боярки. Була
також здійснена публікація у друкованій газеті Боярської ТГ
«Боярка-інформ».
Макет розмальовки та розроблене заняття було викладено у
відкритий доступ з тим, щоб усі охочі могли видрукувати
розмальовку та використати її для занять із дітьми.
Наприкінці проєкту була проведена фінальна зустріч
безпосередніх виконавців проєкту, було проаналізовано хід та
результати проєкту.

